
Baratom gm-ezik, Nem-
regen pedkj az altala is

jegyzett jatekszeryazd gm olyan
orszagos velBlkaddt szervezett,

j

amelynek Eabnriyobta:iahoz. a
jaiakban re-szt vc-vo n^gy s2dmu
csapat pontjainak dsszesitasahaz
neJktilozhef etlen volt a szamito-
gdp. S mert env go I szeruezd
szervezd semmil som biz a
veletlenre. a jatekszervezd gm
e szamilogepes program meg-
irasara komoty penzert
szarzodtetett egy profit, Aki
ugyan T£nyegesen tdbbal ken
el e munfcaert. mint az ismerosom
altai ismert sok tehetseijes, lelkes

j

fiaTpl programozo, de a penzert

A program elkenzuli a prograrnot
teszteltek. majd kijavftottak,

majd ujra teszteltek, ujra ki-

javitottik, s mert tudjuk* bogy
hibatlan program nines, mindez

,

addig tsmetlddbtt. roignem eljdtt \

az idei amikor mar nam lehetett V^'". ~-~

touabb ^asztalnt as jauttani,

hanom el kellett fogadni. bogy a program ugyan tbkeletes

soha nem Iesz r da most mar veglegesnek kail takinteni.

A prograrnot aid m&gyekbzpontban es a fdvarosban egyido*
ban zajid velalkaddben hasznaltdk* igy hat el keltett bel5le

keszitem megyenkent 3-3 peldanyt as at kellett adni a prog-
rarnot kezeld, basznatd szimltdgapesekiiek
S most kovetkezik mindaz, amiirt a szerkeszto ezi a sajat

.„maganszferajaban
P

szerzett tapasztalatot ugy arezte, ar de-

nies kozreadni Az orszag husz pontjardl orkazatt szamiio
fepesek a kesz prograrnot keptdenqk voltak fdthasznildkant
elfogadni. s ahelyett, bogy arra Iigyeltek volna hogy hogyan
lehet leqcpl imalisabban, laghasznosabban munkajukban fbJ

haszn&lni azt, ink&bb arra prdbaliak ravenni a program jalan

!£v<5 szerzdjit es a prograrnot megrandalo jatekszervezdkBT,

bogy tegyeit Feherove, bogy a prograrnot ki-k f Jzlese szermt
valtoztassa. alakltsa, A program lefordftott allapotban keriilt

ajemezekra. a a Jaendd folhasznaldk egy reszet ez kifejazatten

dktte. kdzuiuk tobban kbveteltek, bogy kapjak mng azt

l^?rriitatlantil is, hogy talszesuk szerint alakttsanak benne,
Tipikusnak ereztem a tortantakat. Tipikusnak abban az or-

szagban* ahol a programozdJ szarnlalat olyan. hogy . jobb, ba

mindent magad irsz meg. }obb, ha csak magadban bizol.

ameiyik prograrnot maa *rt* ast csak vacak bshat " A szamJolat
latazikn a szemfeJet programozdnemzedekek nav^l^anak is

«gyikf6mot fvuma, mdsktint hooy is lehetne, hogy m&r

BELOLR&L

fiatal. kezdo prqgraniozok sem
biznak m^iok kesz szallami

tarmekeiben + ha azt a termaket
programnak blvjak

I Kar ... K^r, mart az nagv panzak
kidobasahoz vazet szerta az
orszjgban Valla lot ok, irod^k

tycatjai vesznek gepet mindan-
fdfe program n&lkfil. s ink^bb
maguk barkacsolnak, topnak F

: mint^embogy a kBszBn kaphato
programokat hasznalnak az

|

adott helyen telmeriilo speciaNs
igenyak szerint,

Az. hogy agy kezd6 programozd
mindan programrol tudni

szaratne. hogy hogyan mOkodik,
mag csak aYtheto.

' Olyan az, mint a ki^gyarak
1

torekvesa r hogy babanak*

I

embernek d alratnak agyardnt
! kiazadje a szam^t. lecsavarja

> a fulet- A furo, hogy mlg a
yyerek nehany ev alatc - meg-
jsmerkadi/a az dt korulwevo

vilaggjal - leszakik arrol.

„ tudom^isul vaszi. bogy a dolgak
nam szatszadesre valbk.

addig a programoz6k jeientos resze ineg evek mCilian sem
kepas balenyugodni. hogy tahetnek program ok. amelyak
mDkodesat nem ismerheti meg. s amelyeknek csak fclbasz-

naloja labat.

VafamiJyen mddon gydgyirt kal^ena talamj arra a betagsegre,
Sol. gydgyfrt kellane talabii arra is. hogy az orszag kulonbozd
raszem no keUjen tizszar. sz^zszor magirni ugyanazt a progra-
rnot. Ha 8 mikrosjzBrnitogepeket hasznaln vallaEatok s/ak-

amberei kepesek lannanek elfogsdni, hogy nam kell m indan
prograrnot belulro'1 ismern \uk, akkor onnan mar csak egy
lapes lanne, hogy vasarolni is akarjanak masok altal Irott

programokat, 5 abban, a hazai kaszrtesu programok infor-

m^cioaramlasaban szivesen segitene lapunk is. Bdrzarovatunk
ma ma£ nines, de appen lahetna. Egy Hyan roiratban ki^ki

kdzdlfietne nladd prnqramj^inak nevet, a program katsoros
felhaszn^idi lairAsAt, a bacsult aladasi arat es szt a cimat, ahof
bovebb informacidt lehet kapni a programrdl.

Hogy ilyan rovat las^-a a BrT-LET~ben^ az ete£sorban Dndkon^
ol^asdkon. programozokon muhk, Tartok t6le azonban- hogy
eldazdr nam a lava I Iras irant firzett ellenszenvuket kalf la-

gydzni. hanem az ogymas irinti bizaTmatlansagot. Ha ez
sikarult. kuldjak el also ajdnlateikat, kWSncsian varja 6kat a

Angysiost £.isz/d

^ Hlroldal
'

- megtekinthetS benne egy billentyu2et, amely gn6mnak latszik, de legkevesb^ sem az I

@ Vailat6 hozz&sz6tes - VC 20 - ugy tunik, VC-es kbrokben nem aratott tetsz^st vallatdnk

^) Valtat6 hozz&$z6l&s Primd - egy olvasd vedelm^be veszi a Pnmi-t

SzoftvertdtJetek - egy uj rovat els6 anyaga a HT veletiensz^m-gener^tor^rdl

^ ProgramaJ&niat - egy scrollozd program Spectrumhoz

© AHT grafiktril kezd6knek 6s haladdknak - segitseg es osszefoglalas mindazoknak, akik igy vagy ugy,
de rajzolgatnak a HT-n

© A RAM 4s a kSparnyff - egy cikk, amely elsfisorban a haladbknak es elsfisorban a Spectrumosoknak sz6!

^ Sorvezotff - ismetles a tudas anyja cimmel a HT brllentyuzetevel kapcsolatos tudniva16kat foglalja bssze Zatonyi Sandor

© Posta - amelyben egy olvas6 folkin^l egy magyar nyelvu hibauzene:et tudb kis szoftvert a HT-re .

O Micolor ttyerff - fme a masodik feladat s n^mi visszat^res a Prim6-nyer<5 megfejteseire
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Datapoint szamitog^pet vettek hasznalatba

Zalaegerszegen az IBUSZ-irodaban. A sza-

mftogeppel Iehet6s6g nyflik a megyesz^khely

6s a f6varos IBUSZ-irodai kozotti osszekot-

tetesre. Els6sorban a tSrsasutazasok 6s a

szobafoglalasok eset^ben alkalmazzak sike-

resen az Oj gepet.

szuksSges ahhoz, hogy a PC-DOS 3. 0

Iehet<3s6geit a felhasznalo kihasznalhassa.

Ez a szoftver lehetflseget ad a lemez logikai

feloszt£sara 6s formatalasara is A Win-

chester lemezekhez gyors magnesszalag ka-

zetta is rendelkez^sre all az adatok mentese-

hez. A Winchester lemez ara 2145 dollar.

Uj szolgaltatas bevezetesevel kfserletezik az

amerikai Hyatt szSllodalanc. Chicago^ szallo-

dajaban IBM szemelyi szamltogepeket kol-

csbnoz szalldvendegeinek, es igy azoknak

uzleti utjaikra nem kell magukkal hozniuk sa-

jat gepuket A PC-ket 6rankent hat dollarert

vehetik ig6nybe az ott Iak6k. Ha a klse>let

sikeres lesz, akkor a Hyatt egesz halozatara

ktterjeszti az uj szolgaltatast.

A General Electric bejelentette az uj Model
3-8100 tipusu, terminalos, level minfisegu

sornyomtat6jat 300 dollarert.

A Model 3-8100-as tfpus Centronics csatla-

koz6val rendelkezik, ket sebesseggel tud

mGkodni, 50 karakter/mSsodperc a normal,

25 karakter/masodperc a level minos6gCi fras-

sebessege

J?50

A Zenith Data Systems olyan notesz m6retu

hordozhat6 szamitbgepet tervez piacra dobni.

amelynek foly6kony kristalyos kSpernyojet

hatulrdl vilagftjak meg, A 16 font sulyu

175-ostipusu gep egy vagy ket 5,25 inches

floppy meghajtdval 256 kbyte RAM-mal.egy
80 C 88-as processzorral rendelkezik. Ara

3000 dollar lesz. A ge> igazi ujdonsaga a hatso

megvilagitasu foly^kony kristalyos k6pernyo\

Erre az^rt van szuks^g, mert a tapasztalatok

szerint szobai megvilagitas eseten, bizonyos

, szbgbGI a normal fo!y6kony kristalyos k6p-

ernyfi olvasasa szemrontb 6s kSnyelmetlen

A Hewlett Packard a 250-es -sorozat ut£n

piacra dobja a 260-as sorozatot. Ezek tobb

felhasznal6s szemelyi szamitbgepek lesznek.

A legkisebb modell a H P 260/1 5-6s 256 kbyte

memOriaval, 15 megabyte-os merev lemezes

tarolbval 6s mikrofloppy egys6gekkel van el-

latva. Ara 10 500 dollar.

A legerfltefjesebb modell. a HP 260/55 mar

18 felhaszn£l6ttud kiszolgalni 55 megabyte-

os merev lemezes t£rol6val es az allomanyo-

kat ment6" szalagkazettakkal.

A Contra] Data olyan Winchester tfpusu

hattertarakat szallit az IBM PC AT-hez.

amelyek beilleszthetok a PC AT dobozaba.

A Storage Master 630-as tfpus mereteiben

igazodik az IBM szemelyi szamit<3g6p6hez.

Ketto
-

helyezhet6 el bel<5luk. me>etuk egyen-

kent 30 Mbyte. Tipikus elekesi idejuk

30 millisecundum. amely kb 25%-kal jobb az

eredeti IBM meghajtb egysegek megfeleia

adatanaL A Winchester adatmodul az eredeti

IBM veze>l<5t hasznalja. Kieg6szft6 szoftver
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Az Atari hat, a Commodore ket uj kommersz

szemelyi szamit6g6ptfpust mutatott be a Las

Vegas-i Consumer Electronics kiallrt£son ja-

nu£rban.
At Atari hai ujdonsaga kozul kettfl az 630 ST

es az 520 ST ragadta meg kulonosebben

a vasarl6k figyelm^l, Mindket gep Motorola

000 -es ko^ponti egysGget alkalmaz es

alapszottverk^ni a K opsracids

rendszert vaJamint a ..Gem" nevu (Graphics

environment manager, grafikus kornyezet-

szervezfl). Digital Research-t6l szarmazo

grafikus szoftvert hasznal. Mindket g6pnek

198 K ROM-ja van.

A 130 ST alapgepe 128 K. az 520 ST 512

K RAM-mal rendelkezik, aruk ennek meg-

fele!6en 399, illetve 699 dollar A csatolhat6

penf^riak kozbtt talalhatjuk a 3,5 inch-es

mikrofloppy-t csakugy, mint a kulonboz6

merevlemezes hattertarakat.

A Commodore uj gepek a kovetkezdk:
C 128

Az alapgepben ket processzorvan, egy 6502-

es 6s egy 280-as. Operatrv membriaja 1 28 K,

ara 300 dollar. A g£p mind a Commodore
64-gyel, mind a CP/M operacios rendszeru

g^pekkel kompatibifis.

Foly6kony-kristfily-k6perny6s,
hordozhat6
Ez a gep szinten 6502 alapu. A RAM m6rete

csak 32 K. de a ROM el6g nagy me>etu: 96 K.

Itt foglal helyet a Japmeretu" gepek szoka-

sos szoftver v£laszt£ka plusz egy spread-

sheet program. A k^pemyfl m6rete 16x80,

foly^konykrist^lyos. A gep ara meg nem
ismert.

Az rij model I ek m^gjgl^nese towabb §(esfti

a piaci verser>yt, Az Atari Gfl 000-es g^pei

p^daul eladhatatlflnna tehetik a Sinclair

QL-jet aj: EgyesuFt Allamokban

A General Electric egy sztnes es egy fekete-

fehe> tv-keszuleket kezd arusitani, amelye-

ket kifejezetten szamftbgep-monitorkent val6

afkalmazasra terveztek. A tv- keszulekek 80 ka-

raktert jelenltenek meg soronkent, alkalmasak

osszetett videojelek fogadas^ra es szabva-

nyos antennacsatlakoz6val is rendelkeznek,

A szines keszulek ara 490 dollar, a fekete-

feher k6szul6ke 130 dollar. A tv-keszul6kek-

kel egyidCben a General Electric egy akuszti-

kus modemet is bejelentett 120 dollarert.

It

Amikor a hartfordi Travelers biztosit6 iiwrffl

adminisztratorainak szuksSguk van arra, hogy

Norsrossban vagy Maitlandben Iev6 kolle-

gaikkal konzultaljanak, egy uj eszkoz. az

INFORUM telekonferencia rendszer segiti az

adatok, kepek es otletek cser^jet. Leteztek mar

olyan videbhalozatbk, amelyek segftsSgevel

targyalasokat lehetett lebonyoMtani. Hogy

ezek a rendszerek nem tudtak elterjedni, azt

a videdke'szul^kek magas ara indokolja.

Az American Video Teleconferencing Cor-

poration fejlesztfiie" az erdem, hogy folismer-

tek, ezeken a megbeszSleseken az informaci6

nagy resze korantsem videocsatornakon

tovabblthato leghatasosabban. Ezen otletbfil

fejtfidott ki az INFORUM.
A rendszer harom 16 eleme; szamft6gep-

hal6zat, hang- es videdcsatorna. Ez utobbi

csak kiegeszftfi elem; mindossze all6kepeket

tud kozvetfteni. Minden targyaloteremben ket

kamera es keT monitor van elhelyezve. Egy

kamera a reszlvevok. egy pedig az eaetteges

sffgedanyagok k6p^t kozvetfti. miatatt teTrne-

Siretesen folyamatoa a hangdsszekottetes

Az ^gesz rends^f mi3kudaset IBM PC-k

rogjak C35&ze, ezekhez ugynavezett kommuni-

kaci6vezaiia. egy videdcsatorna es cgyeb



hardver berendezesek csatlakoznak. tovabba

a heJyi iroda adatfeldoEgozb ISM 3Q6X s*a-

mitdgepe A rendszer valtid* ertefce - *s

LrjdoR53ga - ebben az adalhalozatban rejlik.

Tetszfileges. lomezen ta>olt anyag (tabiazat h

iajz, szbveg sth ) behtvhatd az 4llom&s PC-

j^nefe mamonajSba, gnnan pBdig iovabbilh2rt6

az bsszes tobbi hsiyszlnre Itt azutan elv£gez-

hetGk mddosftasok (pL ujra atszamolhat6k 6s

helyesbfthetok tablazatok adatai).

Az osszes berendezest egy „teremfelugyel6"

kezeli egy 6rint6s-vezerelt kepernyGn levo"

menu segfts£g6vel. fgy indfthat tbbb helyszf-

nes hfvasokat. kivalaszthatja 6s eloszthatja

a konferencia k6peit vagy tov^bbfthat a sza-

mftogepekt.61 nyert adatokat, rajzokat.

Az INFORUM 1984 v6gen kezdte meg a mu-

kod6st a harom helyszines Travelers rend-

szerben. A berendezes tiz helyszmig b6v(t-

het<5. s a Travelers maris tervezi ezeken

a helyszineken a vide6keszulekekfelszereleset.

A f^ndszer berendezesei, azok beuzemelese

i /ttesen 143 ezer dollarba kerulnek hely-

sTmenkent. Ehhez kulon koltsegkent jam

hozzS a rendszert vezerIG programrendszer

b^rleti koltsSge. A teljes ar es a kulon-

kolts^gek viszont nem teszik ki a hagyoma-

nyos videblancok arSnak egytized6t.

Nyari programozasi diaktaborrol kaptunk hfrt

a muszaki egyetemistaktol. Jun. 17-aug.

30-ig 11 heten keresztul szerveznek progra-

mozasi tanfolyamokat Budapesten hetes

turnusokban, napi 4 vagy 8 tan6rdban 20-

25 Ft-6rt 6rank6nt.

Commodore, Spectrum szamft6g6peken kez-

66, halad6 BASIC, assembler, valamint

PASCAL FORTH es MICRO-PROLOG tanu-

lasara lehet jelentkezni

!

Cfm: MICRO-STUDIO: 1536 Bp. PL 323.

T.: 460-832.

robotuk mikdzben beszefget a latogatokkal.

pillanatok alatt megfesti a jelentkezflk portrd-

jat. Szenzacios eredm^nyeket mutatnak be

a fordltogepek kategdriajaban is. Japanrdl

angol. francia es n6met nyelvre fordltd

automatikus masinajukat mar csak az a tav-

kozl6si eszkozokkel is egybeepltett berende-

zesuk mulja fetul, amellyel p^ldaul egy angol

6s egy francia szemely egymas nyetv6nek

ismerete neMkuI, a fordft6g6p se_

kozvetlenul telefonalhat egymassaj,

A?. IBM PC AT alig ,.metegedett meg" az olsd

vevflkneL megjelentek a piacon az ut3nz6k,

Az egyik ilyen forgalmazb a Kaypro Corp.,

aki a Kaypro 286 i nevu terme'kSt kezdi arusi-

tani a kovetkezG osszeallitasban: Futel

80286-os processzor, k6t 1-2 megabyte-os

floppy magneslemez egys^g, 512 kbyte

RAM. amely bovltheto" 640 kbyte-ra. tovabbi

bfivftfl kartyakkal a memoria merete 1 5 mega-
byte RAM lehet. A szamitbgep funkcionalisan

kr->patibilis az IBM PC AT-val. Az alapgep-

jt szdllftott szoftver: Word Star, Mail

Mefge, Inforster, Calc Star es a GW Basve.

A szamft6gep ara 4550 dollar.

A Systems Management Associates nevu ceg

uj magas szintu programozasi nyelvet fejlesz-

tett a Commodore 64-es szemelyi szdmlt6-

gepekhez. A fordlt6program neve PROMAL
(Programmer'^ Micro application Lang- %
uage).

A nyelv tehetflve teszi olyan feladatok meg-
old^t magas szintu nyelven. amelyeket

eddig assembler szintu nyelven kellett meg-
oldani. A teljes kSpernyos szerkeszt^si Iehet6-

s^g, az adatallom^nyok konnyu kezelheto-

s6ge. a karakterlancokra vonatkozb fuggve-

nyek csSbftdva teszik a programnyelvet.

A gyartd szerint a nyelv 70-200%- kal gyor-

sabb. mint a Basic. FORTH vagy Pascal.

A fordftdprogram ara kb. 50 dollar.

A miskolci Foldes Ferenc Gimnazium fenn-

allasanak 425. 6vfordul6ja tiszleletere

unneps^gsorozatot szervezett Ennek keret^-

ben volt £s jelenlegi diakjainak szamftSs-

technik^val kapcsolatos munkaib6l bemuta-

t6t rendezett, valamint egy vitad6lutant az

eddigi eredmenyekrol 6s az oktatas tovabbi

Iehet6s6getr<5l.

Minderrfll az iskolaegy 6sszefoglal6 kiadvanyt

tervez megjelentetni, amely kapcsan la-

punkban erre szeretn^nk visszate"rni.

7k k^pet nem a fotos rontotta el 6s nem is

gvur6dott ossze. ez val6ban egy billentyuzet

Az u| MaJcrom tfpusu klaviauk&n. mint gv*f-

\6i all<tj^k r
negyedannyi idfi atatt tanulhato

meg a szabalyos g^peles, msm a hagyoma-

nyos billentyuzeten. Ami rn6g ettol is f6nye-

gesebb. az U| forma ktkuszoboli uijfzutete-

ker karosit6 termeazeipUenes mozdulstokal

es a kenye!metlencsukl6tartast. ami a nyak-

s vallfajasok 16 okozbja- Az eddigi vizsgalatok

szerint azokon a helyeken. ahol a Malcrom

billentyuzetet mar alkalmazzak, a munka
termelekenys^ge 50%-kal nfltt. ugyanakkor

kevesebb a hiba es a dolgoz6knak minden

fzuleti problemaja ami a hagyomanyos bil-

lentyuzetet haszna!6 alkalmazottaknSI mar

elfogadott munkahelyi artalom. Az uj billen-

tyuzetet egyelCre az IBM PC 6s a BBC g6-

pekhez gyartjak.

A Tokio melletti Cukubaban szeptember ko-

zepeig nyitva tartb vilagkiallftas szamos vilag-

szenzacidval szolg^l. A legtobb elektronikai

kulonlegess6get a hazigazda japanok pro-

dukaljak. Egyik buszkes^guk a kottaolvas6,

elektronikus orgonSn jatsz6 robot. A masik

A mikroaramkorokkel megoldott zenes kara-

csonyi, ujevi udvozlfilapok sikeres debutala-

sdt kovetGen ujabb elektronikus csodat ismer-

het meg a vil£g. a zen6l<5 ujsaghirdet6st.

A kozelmultban a Le Point parizsi hetilap

olvas6it varatlanul 6rte. hogy ujjuk erintes6re

az IBM amerikai mammutv^llalat fe"nykepes

szamft6gep-hirdet^se egy karacsonyi dalt

jatszott el. A hangos hirdet^s magyarazata.

hogy az ujsag papfrjaba egy szupervekony

IBM nyomtalott aramkort epltettek be.



Tisztelt Szerkeszt6s6g I

Onok k6t 6ng6lt rugtak a VlC-20-as szamst6g6ppel

kapcsolatban \ Az egyik az, hogy csak az „erdszak-

nak engedve", 6ves k6s6ssel tGzt6k napirendre a g6p
teszte(6s6t. A m£sik az, hogy iGY

!

Nem akarom megb6ntani a Vatlatoban r6sztvevoket,

de a tobbs6gukrol a v6Iem6nyuk (t6ved6seik)

alapj^n kitunik, hogy n6h3ny 6r6nal tobbet nem
ultek a VIC-20 eldtt. tlyen m6lys6gQ ismeretek

alapjan pedig nem illik megalapozott v6lem6nyt

mondani egy g6pr6l (aki nem tud arabusul,..).

Felsorolnek n6hSny dolgot, amely k6ts6gess6 teszi

a kapott osztaiyzatok egy resz6nek megalapozott

voltat.

/, kin. Mt6rt valtozott meg az eddigi gyakorlat,

hogy a kutfoldi ar6f oszt£lyozz6k? A vallat6s ezzet

a nem tetjesen fair valtoztatassal kezdodik.

{Ennek oka egyszeru, A Iegut6bbt nyugati Ieert6ke-

les utan olyan 0H6 keletkezett a kinti 6s itthoni ar

kozott, amely irrealiss6 tette volna a kinti v6g-

kiarusrt£si ar osztaJyzSsat, S egy3ltaf6n nem realis

egy tlyen dompingarat osztSlyozni, amely nem
tukrozi a g6p kinti arfekves6t sem ! - A szerk.)

2- kin. Ha a g6phez minden periferia kaphato

(es kaphato i), akkor mi6rt kapott a g6p h6t 3-ast

is?

3. kin. A letrttal eHent6tben 22 karakter irhatd egy
sorba ! A Super Expander nevu programmal BASIC-

bol is egyszerQen kezelhetoa nagy felbontasu grafi-

ka!

4. kin, A Super Expanderref a hanggener&tor is

egyszerOen kezefhetd. A Junoszty tv-n a hang soha
nem is fog megszdlalni rendesen, mivel a g6p
modulatora PAL rendszerO, ez6rt csak k6tnormds
( PAL-SECAM ) tv-vel kapunk szFnes k6pet 6s hangot I

Ezt m6g egy Vallat6nak is ilfene tudni

!

5- kin. A kazettas tarolas sebess6ge ugyanakkora,

mint a piacon kaphato g6pek 99%-£nak! De ha ez

valakinek nem el6g, kaphat6 olyan cartridge, amely
ezt a sebess6get a tfzszeres§re novelii A kazettas

taro!6st huzamosabb ideje haszn6!6k sem k

n

tudjSk, mi az, hogy LOAD ERROR 1 Val6szmG. h< _ /

a SPECTRUM, PRIWIO, HT stb. felhasznSI6i irigy-

kedve s6hajtanak fel ennek hallatan

!

ft kin. A hummog6s inkSbb az6rt lehetett, mert a

ValJatok nem tudt6k, hogyan lehet g6pi k6dban
programozni a VIC-20-at. Mindenf6ie tarb3vit6s

nelkul a VICMON nevezetG program segits6gevel

nagyszeruen lehet g6pi kddban programozni a g6-

pet! M6ghozz£ ugy,hogy a bebillentyuzott memoni-
kot rogton eltenorzi, lefordltja 6s elhelyezi a me-
m6ri3ban. IdeSlis eszkdz egy kezdonek, hogy meg-
tanuljon g6pi k6dban programozni

!

7. kin. A tSpegyseg a „buhera!6k" ellen, 6letv6delmi

szempontbbl van mugyantaval kiontve, Egy6bk6nt

is mi6rt kellene javftani? Nem szokott elromlani

!

8. kin. A billentyuzetre kapott oszt^lyzattal kap-

csolatban csak annyit, hogy aki ebben a kategori6-

ban enn6I jobbat akar, annak azt kivanom, hogy
eg6sz 6iet6ben csak ZX81 billentyuzetet nyom-
kodjon I

5. kin. A feJhasznSloi k6zikonyv valdban nem tul

bobesz6du, viszont tetezik a VIC-20 programozni

S J I « IT* 5,1 tCB N M ML tXll \ Ml J J I



VALLATO hozzaszolas
k6zikonyv, amely sokkal rfcszletesebb, megadja a

memoriat&rkepet, s6t j6 rtehany interpreter rutin

leiras^t, kezd6cimet is megadja, peldakkal iljuszt-

ralva a hasznalatot,

Wr kin* Aki dotgozott mar SCREEN EPITOR-os g6p-
pel, az tudja, hogy ennel kenyelmesebb m6d a

szerkasztesre nines. Nam£ppen hize]g5a vallatokra,

hogy a 4 (negy!) edttorgomb hasznalataba bale-

bo nyoi6dtak I

H, kin, A gap programnyelve teljes agaszaban meg-
egyezik a Commodore 64 gepevel. ezert kicsit cso-
dalkozpm* hogy ennyire rossznak talaltatott Sajnos
nem tudtam rajbnni arra, mit takar az a homaiyos
ufalas, hogy ..meglebettfsen sok funkcidt csak
POKE utasitasokka J lehet alar ni ". Az interpreter51
csak annylt hogy az Hyen egyszerG es olesd gepek-
nei nam teljesen tipikus p&ldaul a fi]a-kezel6snek
az a sshies kore, am ft a VlC-20tud (kazettas, discas.

RS-232}. Egyebkem aki az eredetr interpreternel
jobbat akar p annak renrfelkez6s6re all ket olyan
program (cartridge), emely kibdviti az utasitas
kesztetet- Ez a PROGRAMMER'S AtD es a SUPER
EXPANDER,

Awn Az egesz teszthez valo hozzaallas es „hozz6-
rtes" tukrozodik ebben a pontban. A C 64-gyel telje-

sen megegyezd editor bonyolultnak van titulalva,

6s attitolag ,,ver-verft6kes kuzdefem" kelt a gep
megismeresehez, A vallatok okosabbak maradtak
volna, ha nem vallatnak,

13. kin. A VIC-20-szal teljesen megegyezd BAStC-kel
6s editalasi Iehet6s6gekkel rendelkezo C64-et annak
idejen a szakemberekbol alld vallatok ,/tulsagosan
is emberk6zeli"-nek minosftettek. Hat errSf ennyitl
+ 1 kin* Az en kfnom az, hogy nemcsak ezt az egy
pontot ertekeltek szubjektiven a vallatdk, hanem a
tobbi 13-at is! Ha a VIC 20 azokra a funkciokra,
amefyek teljesen azonosak a C 64-gyel, ugyanazt az
osztalyzatot kapna, mint annak idejen a C64,
akkor az atlaga maris 4,0 Jenne, es akkor meg az
6rr6l nem is beszeltunkf
Osszegezve az eddigleket, az en szubjektiv veleme-
nyem az, hogy ne a ViC-ZQ-at fe/e/tsuk eL hanem
a m&rciusi Vallatot!
Minden eddigi morgasok etlenere maradok a BIT-

^ 7 huseges olvasoja.

Sziivagyi Gabor 2092 Budakeszi, Arany J. u. 7. fsz. 3.

Az Otlet 1985, marcius 28 -i szamaban megjelent
VC 20 vailat6hoz szeretnek hozzaszolni. Szehntem
tobb kinnal is hatranynak vettek azt, amita C 64-nel
eldnykent soroltak fel. (Mem voltam rest, 6s elo-

vettem a C 64 vallatoj6t.)

Az alabbiakban felsorolom azokat a ktnokat, melyek-
kel nem ertek egyet (bar ez nem sokat jelent).

2. kin: periferiak* Ebben Onok is elismarik, hogy
a VC 20-hoz minden csatolhato 6s kaphat6, csak-
ugy, mint a C 64-hez. Ebben a k6t g6p megegyezik,
megis a VC-20 8 tizeddel kevesebbet kapott.
Miert?

3. kin: keperny&kezeies. T6nyleg nem kivalo.

Egy6bk6nt azt frj^k, hogy finomgrafika r,kizar6lag
POKE utasft6sokkal" drheto el. A C 64 alapg6pen
nem? Kuldnben a kizarolagossagot is megkerdo-
jelazem, ugyanrs a SUPER b6vlt6 modullal (VC

1211 A) 1 60x1 60-as fe J bo n tas 6rh et6 eL 6s egyszaruen
kezalhetS gr&fikai utasitasokat is tud (pontrajzo-
(as -torles, kor raj^ofas, egyenasrajzolas-torlas, ki-

testes stb»). Az azonban igaz, bogy a C 64 hardver
fekiniet6ben kiforrottabb P 16bbet tud. Ha a C 64-n6l
is az alapgepet osztalyoztak, hogy kaphatott 4,8-et?

Ha pedig azt bdvit6ssel vallatt6k (SIMON'S BASIC,
SUPERGRAPHIC), akkor a VC 20 nal mi6rt nem
n6zt6k meg a b5vfi6seket?
5, kin: kaxattds tdrof&s* Ehhez csak annyit P hogy
Jassu (de kapbato hozza TURBO-modul, ami a

10-szeres6re (
t} gyorsitja a felvAtsleket. beolvasaso-

kat) # az azonban nem igaz, hogy a gyari magn6
massal nem helyettesithetd. Mi k6t 6s f61 6ve
SANYO-val hasznaljuk, megbizhatoan. A discet
pedig 6ppugy kezeli, mint a C 64.

6. kin: gap* k6du programozds. Enn6I a kinnal

az inkviz Jtorok azt osztalyoztak, hogy milyen fordi-

t6programok kaphatdk a g6phez. (Egy6bk6nt a
VC 20-hoz is lehet j6t kapnil) Hogy lehet 1.4 jegy
kulonbs6g a k6t processzor g6pt kodu prpgramoza-
saban. holott azok szoftver-kompatibtlisek? Egy
aprosag: a C 64 alapgepet mennyivel konnyebb
g6pi k6dban programoznt?
7, kin: magbizhatosag. Miben megbizhatatlanabb
a C 64-n6l?
8. kin: biUentyuzet. Ez bosszantott fel a (egjobban.
A C 64-n6l csiltagos otost akartak adni, a VC 20
4,4-et kapott, pedig a billentyOzetuk egy az egyben
ugyanazl UGYANA2I
10. kin: editalUs* Ondk is elismertk, hogy editora
azonos a C 64-es6vel. Akkor mi6rt kapott 4 tizeddel
kevesebbet? Es ki bonyolodhat bele? Enn6I egy-
szerubb, jobb javttasi Iehet6s6g nines.

11. kin: a gip programnyetve. H6t ez t6nyleg
nem j6! £s a C 64 alapg6p6? A programnyelvuk
azonos, m6gis a VC 20 1,2-del rosszabbat kapott a

C64-n6l! Mi6rt?

12. kin: tanulhatosag. A C 64-n6l irjak: a g6p
felepit^se, kezel6se va!6ban olyan fogikus 6s egy-
szerG, hogy m6g megfeleld hasznalati utasitas n6l-

kul is megerthetd"- A VC 20-ra ez nem igaz? Es
miert bonyoMt a javitasi Iehet6s6g? (Errdl jut

eszembe: ha ez bonyolult, akkor a HT 1080Z javitasi

lehetos6ge milyen?)
Az eldzoekben felsoroft ellenvet6se,kkel nem azt

akarom mondani, hogy a VC 20 olyan r mint a C 64.

Nem, errdl szo sines ! De ami a k6t g6pen teljesen

egyforma, azt mi6rt nem egyform6n osztalyozt6k?
M6g akkor is, ha az inkvizftorok masok voltak!

Ptot£r Karofy 4. osztalyos tanut6 8000 Sz6kesfeh6r-
var Jozsef Attila ut 59,

A vadak suiyosak. Azonos doigokat maskent oszt£~

iyoztak az inkvizftorok a C 64-en 4s a VC 20-on.
Nos, mindenre nines ments6g. De az igazsighoz
hozzMartozik kedves olvasdnk, hogy azonossagok
- s ez mar a feveieb&i i$ kiderui - itt-ott csak majd-
nem azonossagok A vaiasz m£sik r4sze pedig ott
van az On fevefenek utofso mondataban. Az inkvi-

zftorok nem m/nd/g ugyanazok, ezSrt az osztaiyza-

tok is hoi szigorubbak, hoi enyh4bbek. Sajnos ez
Vaiiato rovatunk gyengije. Sajnaljuk, m6gis szeret-

Jtik ezt a rovatot betegs&geivei, koriataivaf egytitt

De levels afapjan ugy vesszuk £szre, barmilyen
merges most, azert titkon On is szereti a Vailatdtf



Mult havi szamunkban tettuk kozz£ folhlvasunkat a ,,szoftver otletek"

cimu uj rovat inditasartil M^ris 6rkeztek anyagok. amelyek eleget

tesznek k6r6sunknek, miszerint egy-egy programozasi btletet adnank

kozre ebben a rovatban

velfem kezembe a BIT- LET
m^rcius 28- i szamit, ugyanis erdakelt* hogv rnit

fmak a PRIMG-rdL A cikk v4gigolvasd&a utan azon-

ban egy k resit duhds voltarn a cikk Ir6ja>a, Ez item

csoda, hiszen olyanokat fn, amik joggal felhaborlt-

batt^k barmeiyik jobberzeefi PRlMO-tulajdonost.
Engem konkr6tan Mt do log bantott.

Az egyik a kazettds ta>olassal kapcsolatban Irtak

volt. Nam tudom, hogy milyen ^kaliberG" magn6k-
kal rendelkezik a tisztelt W6 t da nekem egy MK 29-ea

magn6 nagyon j6l mGkddik Ez r azt hiszem, elegge
kis kalibera. Sem a felv£telnel, sem a lejatszasnal

nam volt meg probl6ma< Meg a DEMO kazettanal

sem. Egyebkent a DEMO kazettan mog vannak je~

lolva az oldalak, 6s valaki konnyen megjegyezheti,
hogy a B oldat a hifoas oldaL
A mdaik dolog a billentyOzat, Abban egyetertek

52:5ka FerencceJ, bogy a PflfMO biltentyuzete nam
a legkedvezdbb, azonban megfelefft beatlitas esetArt

nam okoz gondot a gepeles (niiam legale bbis).

A jatekprogramokniJ tanyfeg gondot okoz a billen-

tyuzet, azonban gqndoljunk csak arra, hogy a sza-

mltogepet elsdsorban nam jat6kra kail hasznSmi.

A dokumentacibval kapcsolatban nekem is az a

v^lemenyam, am it a cikkben olvashattunk, A jegyet
azonban agy kicsit erosnek tartorn. A gap szerintern

boven meguti a 3-as szintet, ha enrvel nam is jobb
sokkaL Egy megjegyies* A PRIMO-hoz kdzolt

(ilfetve nam kozott) programoknak a tul kevas szJ-

m£t ]6 lenne gyarapitanL
Es vdgul* hogy ne csak kritizaljak - agy 6szrevAtele-

mat azeretnem k5zkincest tenni. Prdbdljuk ki a

kovetkezd prog ramot

:

10 CLS
M FOR J^l TO 2
30 POKE 16457,1

40 7' PRkMO PERSONAL COMPUTER * (Ida barmi^

lyen szoveget lehet frni)

50 NEXT
Maglepvetapasztalhatjuk, hogy a keperny5 aktuaJis

helyere kifrt azoveg karaktarei megvastagodoak,
Eszrevehetjiik azonban azt. hogy a szoveget item

lehet PRINT $-ral kllratni. Csak ugy r hogy a szoveg

ali megfeleld az6mu PRJNT-et frunk. majd ha el-

e>tuk az aktuahs aort, ott PRINT TAB(x)
p#

*z6v*fl"-

gel kiiratjuk a kepernyore az uzanetet.

Probaljuk ki a programot ugy, hogy a ciklusvaltOE6

masodik erteke ne 3 Iegyen, hanem annal nagyobb.
Valamint agy, bogy a ciklus 1 80-21 0-ig tarjedjen.

Ezt a programot ki lehet egeszfteni kulonbozfi va-

zerfd karaktarekkaL az eredmeny azonban nam mil*-

dan esetban valtozik, Remelem, Javalem nam talal

suket fuJekre, as nam kerul a szemeteskosar m6-
lyere

I

NdgrtdtBMd (2. oazt. gimrt, tanuld, Szeged)

W 1 Mil ISE* ChHIMI W f t L I tH MiJUS

RND(X)
Egy olvasb felvetette a marciusi BIT-LET-ben, hogy hogyan lehet az

iskolaszamit6gep veletlenszam generatoranak kezd6erteket beallitarlj.

Egyes esetekben val6ban szuks6g lehet arra P hogy a program isme-

telten ugyanazt a veletlenszam sorozatot alkftsa elO.

Az iskolaszamit6gep a veletlenszamok e1(5all(tasahoz.a 16554-16556
bajtok tartalmat hasznalja fef {RND-mag). Ha ezekre a cimekre

ugyanazokat az ertekeket taroljuk le, akkor a veletlenszam sorozatok

is megegyeznek. A POKE 1 6554,1 1 :P0KE 1 6555,1 1 ;P0KE 1 6556,1

1

ntasftasok utan pi. az RND(100) a kovetkezS sorozatot allftja eld:

2. 67, 17. 70. 15, 79. 33,

A regebbi tipusu (ekezetes betuket nem ismer<5) sz^mit6gepeknel

bekapcsolas utan ezeknek a bajtoknak a tartalma tapasztalataim

szennt rendre 255, 0, 255, igy ezek a gepek ki-bekapcsolas utan

kulon beallitas n^lkul is ugyanazt a sorozatot hozzak letre. Az ujabb

tipusu gepeknel viszont a bekapcsolas utan is valtoz6 az RND magja.

A RANDOM utasitas kulbnben a 16555 bajt tartalmat valtoztatja

meg v^letlenszeruen (az R regtszter tartalmat masolja at).

OTLETE

Gepi k6du programban is szuks^g lehet veletlenszamok el6allitasara

Az RND(X)-et elflallito szubrutm a 14c9H cimen kezd6dik. A be-

hlvas el ott az X param^tert az un. szoftverakkumul^torba kell letaroini

:

egesz tipusu szam eseten a 41 21-41 22H bajtokba, egyszeres pontos-

sagu szamnal a 41 21-41 24H bajtokba, a gep belsfi szamabrazo-

lasanak megfeJeloen. A 40AFH bajtba eg^sz szamnal 2-t, egyszeres

pontossagun^l 4-et keU tolteni. A veletlenszam ugyanezekbe a baj-

tokba kerul, egyszeres pontossagu alakban.

Nemileg gyorsabban mukodik a rutin, ha az X parametert a HL
regiszterparba toltjuk. s a rutint a 14D5H cimen hivjuk meg. Ekkor

azonban az X csak pozitfv kettes komplemens egesz szam If' \
X=0 esetSn pedtg a 14F0H kezd6cimen hivhatjuk meg a rutint,

nem ig^nyel semmilyen el6keszlt6st. A veletlenszam ezekben az

esetekben \s a szoftver-akkumulatorba kerul.

A kbvetkez<5 programreszlet pi. a k^pernyfire rajzol ki veletlenszeruen

191-es k6du karaktereket:

LD B,100 A ciklus elokeszltese

PUSH BC
LD HL1024 ; A parameter letarolasa

LD (4121H),HL
LD A,2 ; Az eg^sz tipus be^llitasa

LD (40AFH),A
CALL 14C9H ;

Veletlenszam generalas

CALL OB26H Konvert^las egeszre

LD HL(4121H) ; Egy keperny6-mem6nacim e!6allitasa

LD BC.3C00H
ADD HL

(
BC

DEC HL
LD (HL),191 Karakter kivitele a kepernyflre

POP BC :
Ismetles 100-szor

DJNZ CIK

A RANDOM rutin kezd<5cime 01 D3H, de ez csak a kovetkez6 harom

utasitast tartalmazza:

LD A.R
LD (40ABH),A
RET

Juh&sz Tiber tanar, Zalaegerszeg



210 fF INKEY*^"7" THEM
220 IF INKEYS-^B 4

* THEN
23ft IF lNKEV#-"5" THEN
240 IF IM<EY*="£» THEN
245 IF 1NKEY**"!" THEN

1 REN DARDAY ZDLTAN
2 BORDER 7 b PAPER 7: INK i

5 SO SUB 8O0fl LET ft=n-4M
7 CLEAR n
B BU SUB B0(D: LET rwi+I
9 LET s*ni SO SUB 2000
10 FOR i»n TO n«-407i READ ai POKE i t ai NEXT i

200 CL5 * FOR i-a TO 21 1 PRINT "TE6LALAPSCROLL tJO
BBRASALRA , LEFEL " t NEXT i

RAKDOHIZE USR n
RANDOM

I

IE USR (n+13i*
RANDOM 1 ZE LtSR (ri+204)
RAMOOHIZE USR (n+2771
GO TO 5000

250 GO TO 210
B00 LET n^PEEK 23731 *256+PEEK 23730
695 PRINT "RAMTDP* "jn
B1I8 RETURN
1000 DATA 221, 42, 17G, 72,33, 0,64, 62, 3, 8*221, 35*221,
126,0*221*35,221,110, 0,254, 0,32, 11 ,6, 61, 40, 47*6, 8,
3A T 16,-3,24 ,-26,6,7, 197,^3,94,36,237,75, 1 1,92,237,
176,237,73, 10,92,43, 16,-3,193, 16,-20
1018 DATA 93, 94,6,32, 35, 16, -3, 61,32, 44 T 237,B3, 176,
92,B,61 ,32, 13,237,91 ,176,92,237,75, 10,92, 18, 19, 16,
"4,201,237,7^,11,92,245,62,32,145,237,176,254,0,40
, 4, 71, 19, 16, -3, 241 t9B t 107, 24, -102
1020 DATA 6,7,37,16,-3,237,75,11,92,237,176,237,75
,1** ^2, 43, 16, ^3, 24, -96
10^, JATA 22 1,42 ,1 78 t92, 33, 0,64 ,62, 3, 9, 22 1,35,221,
126, 0,221 ,33*221,1 10, 0,254, 0,32, 10,6,8,36,16, -3, B,
61, 2«0 f 24, -25,6,B, 197,229,245, 1B3, 237, 75, 10, 92,245
,62,32,144,203,30,35,16,-3,254,0,40,4,71 ,35, 16,-3,
241 ,61 ,32,-26,241 ,225,36, 193, 16,^35,24,-44
1040 DATA 221,42, 178,92, 33, 255, B7, 62, 3, fl, 221, 35, 22
1 , 126,6,221 ,35,221, 1 10,6,254,0,32, 10,6,8,37,36,-3,
6,61,200,24,-25,6,9,197,229,245,183,237,75,10,92,2
45,62,32,144,203,22,43,16,-5,254,0,40,4,71,43,16,-
3,241 ,61 ,32,-26,241 ,225,37 . 193, 16 , -35,24 ,^44

1050 DATA 22 L, 42, 178,92,33,255, 87, 62, 3,8, 221 ,35,22
1,126,6, 221, 35, 221,U ft, 6,234, 0,32, 11, 8, 61 ,40, 47, 6,
8,37, 16, -3,?4, -26,6, 7, 197, 93, 64,37,237,75, 11 ,92,23
7, 184,237,75, 10,92,35, 16,-3, 193,16,-20
1060 DATA 93,84, 6, 32, 43, 16, -3, 61, 32, 44, 237, B3, 176,
92,8,61,32,13,237,91,176,92,237,75,10,92,18,27,16,
-4,201,237,75,11,92,245,62,32,145,237,184,254,0,40
,4,71 ,27,16,-3,241 ,98,107,24,-102
1070 DATA 6,7,36,16,-3,237,75,11,92,237,184,237,75
, 10,92,35,16,-3,24,-96
2000 PRINT AT 4,7# M 50R"
2001 INPUT "honnan^.t
2002 LET t-lNT t i IF t<0 OR t >23 THEN 6D TO 2001
2003 INPUT "m»ddig7 H

,g
2004 LET 9" INT g: IF gU OR g>23 THEN GO TO 2003
2W/ "HINT t,«|AT ll^r'OSZLOP"
2H4\. INPUT Mhonn*n7 H ,k
2008 LET k=INT kt IF k<0 OR k>3l THEM GO TO 2007
2009 INPUT MwuKfdig? M ,V
2010 LET v-INT vi IF v<k OR V>3! THEN GO TO 2009
2012 POKE 23563 f v-k+l
2015 PRINT k,V
2026 FOR b=l TO 2
2028 FOR i-l TO 3
2030 LET a^<t<ti*8> AND t < (

i - 11 *S> ) # Ci »H-t

>

2031 LET «a+ct<((i-l>J»S AND g>*= C it -1 ) B) >#8
2032 LET Cg< U «HJ AND g >= ( (

i - 1 J *BJ > * Cg—i +8^1
2035 POKE n,*« LET n=n+l
2040 LET #=<t< U*S» AND t >=t (i-l > #83) +32* (t~9» INT
(ti/fl) >

2042 IF b=2 THEN LET f-224-f+v
2043 IF b^=l THEN LET f~f+k
2045 POKE n,fi LET n=n+

1

2060 NEXT i

2065 LET t=23-t; LET t=23~g: LET g=i
2070 NEXT b
2075 PRINT AT 18, 10; "PRESS H

2080 PAUSE 0
2100 RETURN
5000 CLS * PRINT "Qsalopa * ; PEEK 23563
5050 SAVE "SCROLLcckJi?- CODE s,450
5090 STOP
9000 SAVE ,H *SCROLL. LINE L

Az alabbt program a kepernyo elore meghatarozott reszet

tudja 4 reszben scrollozni. Ehhez hasonlot (teljes kepernyo,

jobbra-balra) mar kdzoltunk, de megiteiesunk szerint ez is

szamot tarthat a kozlesre.

A program be is mutatja a gepi kodu rutin mukddeset, azaz

az 5, 6, 7, 8. billentyuk megnyomasasra ertelemszeruen egy
pixel Jel a megfelelo iranyba mozditja az abra kijelolt reszet,

A gepi kodu programot megkapjuk kazettan, ha az 1 -es

billentyut megnyomjuk.
A gepi kodu programot az 5000-5090 sorok viszik ki a ka-

zettara

,,SCROLLcode" felhasznalasa MASIK programban, pi.

10 CLEAR X
20 LOAD""CODE(X+1).450 betdltes, micializalas

30 POKE 23563, OSZLOP

900 IF INKEY$ = "7" THEN RANDOMIZE USR (X + 13)

910 IF INKEYS="8"" THEN RANDOMIZE USR (X + 144)

920 IF INKEY$ = "B" THEN RANDOMIZE USR (X + 217)
930 IF INKEY$ = "6'" THEN RANDOMIZE USR (X + 290)

Az elozo programban X=konstans ertek, fgy peldaul

10 CLEAR 29999
920 IF INKEY$ = f

,5" THEN RAN DOMIZE USR 3021 6

OSZLOP szinten konstans ertek (1-32), erteket az x

SCROLI X program 5000 sora irja ki a ,,SCROLLcode"
gepi kodu program kazettara vitele elott.

Egyeb tudnivalok

A gepi kodu program a 23563 -4 DEFADD rendszervaltozot

is hasznalja, amelyek erteke a program soran megvaltozhat,

BREAK hatasara 23563 erteke 0 lesz, fgy a gep ,,megbo-
londul:"

DEFADD rendszervaltozo erteke FN fuggvenyhivas hata-

sara is megvaltozik

A hiba kikuszobblese:

BREAK ifJ. FN utan POKE 23563, OSZLOP
x SCROLL, .x programban hasznalt billentyuk:

5, 6, 7, 8 gepi kodu programot akti vizaljak

1 gepi kodu program kazettara vetele

,.SCROLLcode" elhelyezkedese a tarban

1/1

1 h i

i-i
i

I UJ I
J06B BAL

GEPI KODU PROGflAMOK

D file harm*dok

A gepi kodu program assembler listajat nem kozoljuk, mert

tufzottan hosszu

Darday Zolt&n

A szerkeszto azert van.

hogy a tap oiyan fegyen.

amilyenek az ofvasoif
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rtvanltdro/
Az iskolaszamlt6gep grafikSjaval kapcsolat-

ban ma> tobb cikk is megjelenta BIT-LET-ben

[lasd Haldsz Peter cikket all. (1984. VIII. 28.)

Torok Turul cikket a 15. (1984. XII. 18.)

sz$munkban], megis (toleg a HT G£PNYERO
ktertekelese kozben szerzett tapasztalatokra

timaszkodva) ugy erzem. hogy nagyon sokan

nem ismerik vagy nem tudjak jdl hasznSIni

azt az alapvetfl mbdszert, melynek seglts6ge-

vel BASIC-ben is e!6g gyors grafikat hasz-

nSlhatunk. Ezert most ffileg errol lesz sz6.

Mint tudjuk, az iskolaszamlttigepen nines

a sz6 igazi ertelmeben vett grafika, csak ugy-

nevezett grafikus karakterek vannak (ezek

ismeretei ezentul feltetelezzuk: lasd peldaul

az Ismerd meg a Basic nyelvjSrasait! cfrnu

konyvben). A kepernyfire rajzolni negyfele-

keppen lehet: a SET utasft£ssal, a POKE
utasftSssal. gepi kodu rutinnal. vagy a grafikus

karakterek kozvetlen kifrasaval. Az elsA ket

m6dszer az esetek tobbsegeben nagyon
lassu. a harmadikat meg csak azok tudjak

hasznalni, akik tudnak g6pi kodban progra-

mozni, s sokszor meg nekik sem e>demes ezt

a mddszert valasztani. Ezert a 4. m6dszerr<5l

szeretnek lefrni nehany dolgot.

A m6dszer azon alapszik, hogy egy stringben

ta'roljuk a megfeleld" grafikus (es egyeb)

karaktereket, s utana a stringet egy PRINTS
utasftdssal iratjuk ki a k6perny6 megfelelo"

helyere. A PRINT G> |, A$ utasftas hat$s£ra

a kurzor az l.pozfci6ra a* II (haO < I < 1023,

egesz), azaz a k<5pernya INT(l/64)+1.

soranak I - 64 • INT (I/64) +1. pozfci6j.£ra.

s utana erre a helyre frja ki az A$ els6 karak-

teret, majd a kurzor az eggyel magasabb sor-

sz&mu helyre ugrik, ezutan, ha van a stringnek

2. karaktere, azt frja ki, stb. Azonban a kur-

zornak ezt az egyesevel lepegetG mozgasat
megvaltoztathatjuk, ha a stringben vezerl6

taraktereket helyezunk el. A fontosabb vezerl6

karakterek a kovetkezflk:

hatis

10
13
24
25
26

27
28
29
32

127
192-255

a kurzor 1 karakterrel visszalep (altalSban az utoljara kifrt karakter helye>e).

s az ott levo" karaktert kitorli

soremeles
NEW LINE
a kurzor 1 karakterrel visszalep (de nem tdrol)

a kurzor 1 karakterrel eldbbre I6p

a kurzor egy sorral lejjebb lep (a sor ugyanannyadtk pozfeiojaba. ahanyadik-

ban volt)

a kurzor egy sorral feljebb l£p

a kurzor a bal felsG sarokba 16p

a kurzor az aktualis sor ele]6re lep

betukoz - a kurzor torli a pillanatnyi helyen levd karaktert, majd eggyel jobbra

lep

pepita karakter

k6d - 1 92 db betukoz, azaz ennyil lep a kurzor jobbra, s kozben tordl.

Ezek a karakterek peldaul a CHR$ tuggveny
segftseg6vel a string megfelelo' reszein elhe-

lyezhetok [a CHR$ (220) csak 1 db karak-

ter, melynek kilrat£skor a hat£sa 28 db betu-

koz kiiratasaval egyezik meg] Megjegyezzuk
meg, hogy mivel egy string csak 255 karakter

hosszu lehet, igy elflfordul, hogy abrank nem
f6r el egy stringben Ez nem nagy baj, folytat-

hatjuk egy masik stringben, lehetoleg ugy,

hogy ezt az e\6z6 ut£n m6g ugyanabban
a PRINT utasltSsban ;-vel elvSlasztva lehes-

sen kiratni.

Hogyan kddoljuk a megrajzolandd
Sbrinkat?
Az egyik megoldas az, hogy frunk erre a ce"lra

egy segSdprogramot. A m^sik az, hogy ,,kez-

zel" kbdoljuk az abrat. Ehhez ajanlatos fran-

ciakockas papfrt 6s egy kddtabl^zatot hasz-

na"lni (melyetvagy magunk kSszlthetunk, vagy
hasznaljuk valamelyik konyv grafikus kddokat

is tartalmaz6 tablazat^t). Az abrat lerajzoljuk

a franciakockas papfrra (az6rt ilyenre, mert

ennek teglalapjai hasonlltanak legjobban

a gep altal megjelenftett pontokra), majd
beosztjuk a karaktereknek megfelelCen 3x2-es

nagyobb teglalapokra. Ezutan a tablSzat

segrts^g^vel es egy kis gyakorlattal konnyen
eJvegezhetfi a kddolas, kozbeiktatva a meg-
felelfi vez6rl5 karaktereket. Megjegyezzuk,

hogy az abranak nem kell feltetlenul a bal

fels<5 sarokban kezdfidni, hiszen a string kez-

didhet vezerlO karakterekkel is; ennek neha

praktikus elflnye van - lasd peldaul az elsfi

peldat.

Hogyan t&roljuk a programban az
ibr&t? Terme"szetesen egy (vagy tobb)

stringben, de ezeknek a stringeknek erteket is

kell adni. Az abrM a megfelelfl stringbe a ko-

vetkez<5 modszerek segftsegevel „vihetjuk"

be:

1. Egyszeru ^rt^kaddssal. Haszndljuk

a STRINGS 6s a CHR$ fuggvenyeket!

2. A megfeleld k6dokat felsoroljuk egy DATA
utasftdsban.

3. Ezt finomfthatjuk ugy. hogy ha egy k6d
egymas ut£n tobbszor fordulna e!6. akJj

S 1 I V HI S rf CH NPKftl I I P II IT Mi



peld^ul ele irjuk mmusz elojellel azt. hogy

h^ny darab kell belole, s utSna egyszer leirjuk

a k6dot. (LSsd az 1 . es 1. peldSkat !) Ha egesz

hosszu reszek is ismetlfldnek, megfelelS k6-

dok beiktatas^val ezeket is kezelhetjuk az

el<5bb felrt m6don vagy a kovetkezo" m6d-

szerrel:

4- Kombinalt m6dszer. Ha az abraban tobb

azonos reszlet van. el6szor ezeket valamelyik

m6dszerrel seged-stnngekbe rakjuk, majd

hasznaljuk a stringek bsszefuzesere ( + )

muveletet.

5. A stringet kozvetlenul taroljuk a DATA-

ban. Erre nezve lasd Halasz Peter emKtett

cikket. Ezt a m6dszert csak akkor erdemes

hasznafni, ha valamilyen oknal fogva az is fon-

tos. hogy a futas kozben a stringek feltoltese-

nek ideje is rovid legyen - ez eleg ritkan fordul

e1<5.

PtidAk. feladatok
1. Neha elflfordul, hogy a kepernyCn nehany

dolgot be szeretnenk keretezni, Erre mutat

peldat az 1 . program. A keretet ugy kbdoljuk,

hogy tetsz<5 leges hosszura meg lehessen csi-

nalni. A K valtoz6 Srteke mutatja, hogy milyen

hosszu szoveget akarunk frni a keretbe, s az

adatsorban ,.-i"-vel azt fogjuk jelolnt hogy

a kovetkeztf karakterbfil K+i - 1 db-ot akarunk

( evenni a stringbe. Az abrat ugy keszitjuk.

Vvt0 gy a beirandd szoveg ets<5 karakterpozicib-

jan kezd6djon, ugy nem kell uj kifratasi hetyet

szamolnunk. A keret kozepet betukozok

helyett jobbra mozgatasokkal toltjuk feL igv

a mar kiirt szovegre is ra lehet iratni a keretet,

nem tor 1 1 ki (I. 1 abra).

1. A kddclt £brfit a piogram 90G-as sofiban

taJ4lhat|uk meg. A 900-1020 sorokig tflrjedO

rutin v6gzt el a K hosszusaga kerere^ailft^t.

a program tobbi f?£&ze csak egy bermilato

program. m©ly a szubFUiin fraaz nalaiat es

a megjfll&nit*st mutat j a be egy pGWifi, maly

a HI GtPNYERO 1. feladataban tan volna

felhmjzndlhatd egv s;zamalog£p billaritydit

es kijelzojet rajzolja a kepernytVe.

2, Ebban a p^ldaban egv egyszeTU mo^gast

illuBJirafunk, egy kocsi sz&lad a kdpemvti b&J

sxM\6\ 3 jobb szSleig. A koesii a 3 as mod-

szerjei rakjuk a BS-ba, az utat az l-essef

a CS ba. A rutin rnajdnem ggyanaz* mint az

elflbb. csak nines szuksGg a K valiozcra.

s B$ tomb helyett egyszeru B$-t haSinalha^

turik. trdemes kipr6bArn< 100-as sebesseggeL

valGban imponilti gyorsa&aggal fog a kocsi

vegigszaladni a kepemyon (I 2 abra)

A keddasb an vagyuk eszre, hogy ez abrahoz

P ,hozzaragasztottunk
J
" a kocsi hatuljanal

1-1 betukozt, ez biztosEtia. hogy az e!GzG

allanotban I*v6 kocei vbg&l latorbijuk. Ezt

a megotd^st mmden mo*g etas rial erdemfis

aFkalmazni A program tovabb gyoreithatd r ha

kivesszuk a 3a&s<t6 ciklust (melv a sebesseget

szabalyozza). s mag jobban. ha a kocsit csak

minden masodfk poz^cidja raizoljuk kL

persze ekkor Qj V6da1ast M\ csmairmnk.

a kowi v&Q&btz 2-2 betukozt k^ll ragasztam

Figyeljuk mag meg. hqgy a mozg6 kocsi es az

AM6 lit .ialalkozasa " pont karakierbataron

van, Iehet6s6g szermt hasonl6 esetekben ezt

mindig alkalmazni kell

!

3. Feladat: kSszitsunk egy nagyobb abrat,

mely nem vegez halad6 mozg^st, de egyes

reszei mozognak {pi. egy tomazo ember).

Az abra alio es az egyes mozg6 reszeit kulon

stringekben erdemes tarolni (iHetve a fazisokat

stnng-tombdkben), s itt is vigyazni kell az

eloz6 f^zis torlesere

4. Feladat: most mar olyan ^br^t is keszithe-

tunk, melynek egyes reszei is mozognak, s az

egesz halad6 mozga^t vegez (pi. egy nagy

rnadSr repuJ a bal als6 sarokb6l a jobb felso-

be).

Aki a cikket ftgyelmesen elolvasta. a petdakat

meg^rtette (esetleg ki is pr6balta), es

a feladatokat megoldotta, az batran hozza-

foghat ba>milyen komolyabb grafikat hasz-

n^ld program irasahoz. J6 kiserletezest

!

S meg egy aprd tan^cs, mely nem a grafika>a

vonatkozik. Biztos sokan ja>tak m^r ugy, hogy

hosszabb program beolvasSsa soran a gep

1-2 karaktert vett csak be rosszul ez a futas

sor^n esetleg csak kes(5bb derul kl vagy rejtve

is maradhat. Kulonosen kenyelmetlen ez

a programok m^solasakor. A megoldas egy-

szeru: a bevitel ut^n a szalagot ujra a program

elej^re allftjuk. s CLOAD?-lel osszehasonlft-

juk a kazett^n levo es a gepben Iev6 progra-

mot Ha ez a pr6ba sikeres, akkor (majdnem)

biztosak lehetunk abban, hogy a gepben

pontosan a kazettan tarolt program van.

Hoqy az j6-e? Azt mi sem tudhatjuk ...

KMIyZoMn

1. PROGRAM

THEN GOSUB

2 clear ieee
5 CL5
10 DIM **<33> .B#^4e)

FOR I=L TO 26 i READ QtiNEXT I t L=0

L*L+ i i READ A*<L>:IF A*<L)O n " THEN 39

L*L-liFOR 1=1 TO LiK-LEN<A*<1>> iIF B*<K>*

NEXT I

K=38 s G05U8 1888s PR INT 379,»CK>»
FOR 1=8 TO <L-l)/5sF0R J=l TO 5

^^3*64* J* 9+ 32* iPRINT SP»A*< 1*5+ J) t : PRINT 8P 1 B*<K."> ;
;NEXT

™;k;; 2™"^!.s.,», 1«.»,v4.i 7.. 1«,- 1 .«..",»
.130.-3. J 3t ,129,8

1829 »<K)«W<K)*STRIN»CKK fU)iKK-l iGOTO 18i»

J588 DATA Xt2,7,e,9,/,STO,4.S,6.«.ftCL,K2,3,-,EXC 1 e i ..+/

38

32
33
33
40
58
69
70

J.I

2. PROGRAM

2 CLEAR 1088
5 CLS
18 GOSUB1800 iC*=STftlNG*<44. 143;

28 INPUT " SEBESS3G (
1 -188 >

" tMl IF V<1 THEN 28

38 CLS f PRINT 3*48. C»» . tfw . , , , ,

48 FOR 3=0 TO 52 i PR INT 351 2+1 , 8* l :F0R J=l TO 180/VjNEXT J,

I

58 IF INKEY»--" THEN 58 ELSE PRINT : PR INT . PR] NT .PRINT : END

?80 DATA 32, 32. 184, -3. 148. 172, 188. -9,24,26.32. 143. 143, 191, -4. 143. 191, 143, 143

.133.0
1008 B*=" " :KK=1 i RESTORE „„^» , „ .

_

1810 READ U:IF W-8 THEN RETURN ELSE IF W<8 THEN KK»-WiGOTO 1818

1820 B*«B»*STRlNG*vKK,UIJ :KK=I iGOTO 1818
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Cim Tanalom Mn&monik

S Z A K kO n0 k n E K

1

ism£ti_£s A TUDAS ANYJA?
Tudnival6k a HT-gep billentyGzetSrdl

Kozismert. hogya HT-1080 Z g6pekn6l a bekapcsolas utan nem lehet

a billentyuzetrSI kisbetuket bevinni. 6s az automatikus bil lentyuism^tl^s

sem mukodik. Ha e funkci6kat hasznSIni szeretn6nk. akkor a SYSTEM
parancs utan h6romf6le lehetfiseg adddik:

/12288 eset6n kis- 6s nagybetu
villogd kurzor

billentyuism6tl6s

/12299 eset6n kis- 6s nagybetu
billentyuism6tl6s

/I 2294 eset6n kis- 6s nagybetu

A fenti b<5vit6sek term6szetesen behivhatdk g6pi k6du rutink6nt is.

meghfvasuk azonban a BASIC program futAsanak Ieall6sat eredm6nye-

zL fgy viszonylag nehezen 6rhet<5 el. hogy a felhasznald, a gep elflzetes

6llapotat6l fuggetlenul, a programoz6 Altai beallitott mrjdon mGkodo"

billentyuzetet hasznaljon. Ugyanakkor egy-egy alkalmazasnal fontos

lehet a kisbetuk hasznAlata, valamint az. hogy az ismetlest le is lehessen

Tiltani. Bekapcsolt billentyuismetles eset6n ugyanis b6rmefy billen-

tyu ieut6se Jenyegesen lelassitja a program fut6s6t. (Iirdemes kiprd-

balni!) A kdvetkezflkben e gondok megoldasAhoz szeretn6k seglts6-

get adni.

A nagybetu/kisbetu Atkapcsolast a 16414-16415 (401 EH-401 FH)

mem6riak atlrasaval v6gezhetjuk, az alabbi tablazat felhasznalas6val.

CTm TartaJorn Haiasa

16414 401 EH
16415 401 FH

88
4

58H
04 H

Csak nagybetu

16414 401 EH
16415 401 FH

71

49
47H
31 H

Kis- 6s nagybetu

A memdriak tartalma legegyszerubben a POKE utasitAs segltseg6vel

mddosithatd. Parancskent vagy programban, utas(t£sk6nt is kiadhat-

juk, a program futasa most nem all le. Nehezebb dolgunk van a bil-

lenytuism6rJ6ssel. Az atkapcsofas most is ket byte atirAsaval tort6nhet:

Tattalam

rtigi g£p Cj gep

16406 401 6H
16407 401 7H

227 E3H
3 03H

227 +E3H nines

3 03H

16406 401 6H
16407 401 7H

120 78H
48 30H

58 3AH van
48 30H

Sajnos most a POKE utasitas nem vezet eredmenyre, a gep teljesen

,.megvadul" tflle. 6s csak kikapcsolAssal birhatd normahs mukod6sre
Nem mddosithatdk a fenti memdnak a monitorprogrammal sem. Egy
g6pi ktidban frt rovid programmal azonban a ket cim tartalma atlrhatb.

6s ezzel a megfelelo" billentyufunkcid meghlvhatd. A g6pi kddu rutint

a 32000-32013 (7DOOH-7DODH) memdriateruletre toltjuk.

Cim TartaJorn Mnemonik

32000 7D00H 33 21 H LD HL303AH
32001 7D01H 58 3AH
32002 7D02H 48 30H
32003 7D03H 34 22 H LD (4Q16H).HL

32004 7D04H 22 16H
32005 7D05H 64 40H
32006 7D06H 201 C9H RET
32007 7D07H 33 21 H LD HL03E3H
32008 7D08H 227 E3H
32009 7D09H 3 03 H
32010 7D0AH 34 22H LD (4016H). HL
32011 7D0BH 22 16H
32012 7D0CH 64 40H
32013 7D0DH 201 C9H RET

R6gi g6p eset6n az els6 k6t sort mddositani kell:

am TartafoiTi Mrwmonik

32000 7DO0H 33 21 H LD HL 3078H
32001 7D01H 120 78H

A g6pi kddu programot vagy a monitorprogrammal, vagy - ha a prog-

ramban hasznaljuk - egy BASIC seg6dprogrammal tolthetjuk be:

10 FOR 1
= 32000 TO 32013: READ J : POKE IJ : NEXT

20 DATA 33.58,48,34,22.64.201,33.227,3,34,22.64,201

(A 20 sorban r6gi g6pen 58 helyett 1 20-at kell Irni !)

A 10 6s 20 sorok beirasa 6s futtatasa utan a billentyuism6tl6s 6s a ' \
tasa is a szokott m6don hfvhatd. A hiv6s a BASIC programbdls^
Iehets6ges, a fut6s nem all meg. A billentyuism6tl6s h(v6sa:

POKE 16526,0 : POKE 16527,1 25 : l
= USR{0)

Az ism6tl6s tiltasa:

POKE 16526.7 : POKE 16527,125 : l = USR(0)
ZMonyi SSndor

cat**"
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PROP-GAZDA ptogramcsomag

A GAZDA programcsomag a mezogazdasagi

vallalatok ugyvitel) es gazdalkodbi tevekeny-

s6gettarnogat6, szamitogepre atapozott rend-

szer, amely atfogja az ugyviteli munka minden

lenyeges teruietet es naprakeszen biztosltja

a kulonbozo szmtu vezetok reszere az ugyvitel

teruletercSI a szukseges informacibkat.

A rendszer szamos szamviteli, kozgazdasagi,

mezogazdasagi es szamftastechnikai szak-

, nber kozos fejlesztesi munkajanak ered-

I V,,enye.

A GAZDA onallo alrendszerekbol all, amelyek

lefedik

fokonyvi konyveles es utbkalkulacio

evkozi eredmeny-ertekeles

keszletgazdalkodas

ber- es munkaugy
penzugy
all6eszkoz-nyilvantartas

teruleten adatokat biztosEtanak a gazdasagi

ertekelesekhez,

Az egyes alrendszerek a felsorolt szolgaltata-

saik osszekapcsolasaval egyuttesen egyseges

vallalati alkalmazast rendszert kepeznek.

A rendszer nagy elonye, hogy rugalmasan

adaptalhat6 es bovithetd a vallalati gazdal-

kodas valtozb felteteleihez.

ALTALANOS ismertet£s

•
!

A GAZDA rendszer a kovetkez6 ket program-

csomagbbl all

fSkonyvelest integral^

munkaszamos utokalkulacibt integral

programcsomagbdl.
^Hangsulyozzuk, hogy e programcsomagok
s olgaltatasaiban jelentSs szamviteli es bko-

Hibmiai elorelepest jelentenek a szokasos ugy-

viteli rendszerekhez kepest.

A rendszerre raepulo" alaprendszerek szolgal-

tatasainak kialakitasa olyan, hogy azok ke>e-

sek kiszolgalni a szukseges adatigenyt.

Minden alaprendszernek szoros kapcsolata

(adatforg^lma) van a munkaszamos feldolgo-

zassal, de az alrendszerek egymas kozti kap-

csolata minimalis.

Minden rendszerben elkulonul a pillanatnyi

allapot nyilvantartasa, amely egy tetel eseten

masodperc eleVes nagysagrendu. (Pf. 711-

0012 fokonyvi szamla pillanatnyi allapota)

A tetelsoros kimutatasok - amelyek „karton"

szemleletben idfirendi sorrendben tartalmaz-

zak a gazdasagi esemenyeket - esetenkent

feldolgozassal alllthatok elo. perc nagysag-

rendu eleressel. (PI. 711-0012 szamla tetel-

sorainak kigyujtese)

A koltseg. az arbevetel es a naturalis adatok

gyujtese uzemi bels6 munkaszamrendszerre

tortenik. Ezaltal a rendszer fuggetlen a szamla-

|
, keret vaJtozasait6L termel6egysegek szintjen

jobban kiszolgalhatb.

A kialakftott rendszerkapcsolat es a munka-

szamos gyujtesek adattartalma tag Iehet6se-

get ad ujabb es ujabb rendszerek (nodularis

illesztesere a meglevd rendszerhez (llyenek

pi a naturalis vetitesi adatok elQfeldolgozasai

seg^duzemi, menetlevel-feldolgoz6 program

kereteben stb.)

A programok hasznatata

A GAZDA programjai alapvetoen parbesz6-

des. kozvetlen adathozzaferest lehetove tev6.

kepernyoorientalt szemleletben keszultek.

A rendszer az inditasa utan - a temakornek

megfeleloen - a felhasznalok mindennapos

szakmsi nyelvezetet koveti. UZENET-eket

kuld es arra VALASZ-okat var (minden eset-

ben feltuntetve a lehetseges vaiaszok erte-

ket).

A tdmeges adatbevitel (bizonylatok feldolgo-

zasa) begepelessel tortenik; a kepernyo for-

mailag koveti a bizonylatok formatumat, fgy

segftve az adatrogzitfi munkajat

A programok az adatbeviteleket kovetoen a le-

hetseges szempontok alapjan ellenfirzik az

,,elvi lehetsegesseg" kriteriumat, hiba eseten

mddot adva a javltasra

A GAZDA alrendszerei azonos kulso" kep-

ernySszerkesztesi es kezel6i beavatkozast

megval6sit6 formaban kialakitottak, fgy a

gepkezelfik atallasi nehezseg nelkul hasznal-

hatjak a kulonboz6 alrendszerek programjait.

Azonos tevekenysegeket azonos megjegyzes-

sel ellatott uzenetben latnak es beavatkozniuk

is ennek megfeleloen kell

Ha a feldolgozasok idopontja egybeesik,

a gep tulterheltsege csbkkenthet6 azaltaL

hogy a nagy tomegu adatrogzltes masik

- esetleg kisebb kapacitasu, olcsobb - gepen

is elvegezhetfi (off-line)

.

A rendszer Iehet6seget ad a kulonbozo gepe-

ken rogzitett es athozott adatok feldolgoz^-

sara (batch-kbtegelt)

.

F6 jellemzok

A GAZDA osszes szolgaltatasainak beveze-

tese eseten - atlagos ugyviteli mereteket

figyelembe veve - a kovetkezo hattertar-

kapacitasokra van szukseg:

Mbyte

1 Anyagkdnyveles (10 000 cikkszam) 4

2. Ber- es munkaugy (1000 dolgozo) 3

3. Penzugy (3000 ugyfel) 2

4. Alibeszkbz nyilvantartas

(15 000 alloeszkoz) 1

5. Fokonyv es utbkalkulacio

(3000 szamla) 1

(3000 munkaszam) 6

6. Gazdasagi ertekeles

(100 szervezeti egyseg) 1

Osszes adatterulet 1 8

Programterulet 2

A felsoroJt osszeallltas adattarolasi igenyei

a tartosan lekotott lemezkapacitast mutatjak.

Erre a 27 Mbyte-os merevlemezek alkalma-

sak. A napi feldolgozasokhoz es a biztonsagi

mentesekhez a PROPER-1 6 gepek hajlekony

magneslemezes tarai hasznalhatbk A meg-

felelo gyorsasagu nyomtat6 is nagyban

noveli az atbocsatd kepess6get.

FOKONYVI KONYVELES
ES UTOKALKULAClO

A GAZDA fokonyvi konyvefese es utdkalkula-

cibja a rendszer kbzponti eleme. Ennek hasz-

nalata a technikai megoldas kovetkezteben

kotelezo.

A f6kbnyvi konyvelesben lehettfseg van

kozvetlen sz^mlaforgalmak kbnyvelesere

egy es tobb konyvelesi tetel osszevonasaval

munkaszamos kigyujtest egyidejuleg el-

v^gz6 koltseghely-kbltsegviselfii kbnyvelesre

mas rendszerek feladasainak kbtegelt fel-

dofgozasara.

A szamlaforgalomrbl naprakesz, tetszoleges

id6pontokban kerhetfi f(5konyvi kivonat.

Az ut6kalkulaci6 feladata kett6s. Egyreszt

a begyujtott koltsegszerkezetb6l knndulva

a megfelelo" utbkalkulacibs sema szerinti utd-

kalkulal^s.

Masreszt az elsfidlegesen lerakott koltseg-

szerkezetben a koltsegattetelezesek es kblt-

segfelosztasok elvegz^se, fCkbnyvi vonzata-

nak egyideju kezelesevel. Havonkent az

alaprendszerek fele eJoalh'tja a letezo munka-

sz^mokkal megnyitott. kigyujtesekre szolgalo

adatteruleteket

Az utokalkulaci6 szerkezete olyan, hogy vala-

mennyi alaprendszerben munkaszamra kontf-

rozas tortenjen.

A munkaszamok a mogotte lev6 kbltseg-

szamlak, hozam, onkottseg es arbevetel-

szamJak megfelelo egymashoz rendelese

mar a feldolgozas kereteben tortenik. Ezaltal

a szeles koru termeldi, felhasznciloi kor men-

tesul az uzemi konkret szar ,latukbr alkalma-

zasat6l.

A termelesi folyamatok lezarasakor elvegzi

a reszletezett koltseg. arbeveteli es naturalis

r^fordftasi adatokbbl a termekek es a szolgal-

tatasok utbkalkulacidjat, eredmenyszamita-

sat.

EvkOzi eredm£ny-£rt£kel£s

A GAZDA az ugyviteli feldolgozasok mellett

nagy hangsulyt fektet a gazdasagi helyzet

ertekeiesere.

Ez a szolgaltatas az utokalkulacid reszere

gyujtbtt munkaszamos koltsegszerkezetbol

es az eves terv. bazis adatallom^nyb6l indul

ki.

Szervezeti egysegenkent az ut6kalkulaci6s

munkaszamtipusok (koltsegszamftasi s^mak)

bontasaban osszesitett kbltsegszerkezet, ar-

bevetel eredmeny alakulast ad.

A kiertekel^s tartalmazza a tervhez, b^zishoz

valo viszonyitast es A/4 fDrmatumban. atte-

kintheto informacibt ad a vezet6k szamara.

A szervezeti felepitesnek megfelelo osszesfte-

se ^ reven a vezetes kulonboz6 szintjeihez

differencialt informacio hozhato tetre.
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Falviligosftftstad:

ScM.
V«v6szolgaJat
1011 Budapest
iBkola utca 10.

TftlefonazAm: 260-000
Tetexszam: 22-4S90

A rendszer feltetelezhetfien ujdonsagnak
sz&m'\\6 szolgaltatasa az 6nk6lts6gszdmftSs
szabalyai szennti - a koltsegszerkezet elemi
kbltsegnemekre torten6 - lebontasa. Ennek
kereteben az altalanos kolts^g, a seg^duzemi
es a fenntartouzemi szolgSltatasok elemi
kofts^gnemeikre bontva kerulnek a vegter-
m^knel kimutat^sra

PI. a teheneszet koltsdgszerkezeteben a mun-
kaber koltsegre a kozvetlen munkaber mellett
a segeduzemi es eitalanos kolts^g aranyos
munkabere is osszesfthetd
Ugy gondoljuk, hogy a vegtermek-kibocsetas
va!6s szamvitefi adatokb6l kirnduld, ilyen

ertelmu kbltsegszerkezeti kimunkal^sa nagy-
ban segitheti a gazdasSgi vezetes munkajat.

kEszletgazdAlkodAs

A GAZDA keszletgazdalkodasa kozos uzemt
cikktorzsallomany nyilventartasra alapozotr,

tobbraktaros, raktaronkenti forgaJom feldol-

gozasu, eiszamol6aras konyvelesi rendszer.

A kozos cikktorzsallom^ny olyan funkcioneiis
„keresd\ veiogato listdkat" ad, amelyek
minfisegileg javithatjak a k£szletgazdalkodas
szervezetts^get

A raktarank£nti forgalom-feldolgoz^s folya-

matosan naprakesz keszletallapot nyilvan-
tartdst tesz lehetSve, elvegzi a f6konyvi
feladasok kigyujt^set, a keszletfelhaszn^lasok
munkasz^monkenti kimulatasat
Tetelesen aktiviza.lja a forgalmi konyveles
adatait, ebb6l raktarankenti, cikkenkenti ki-

mutatesokat, idSsoros 6s mozg6snemenkenti
lekerdezeseket A M ft e\6.

A begyujtott fflkonyvi forgalom es munkasza-
mos felhaszn^J^s adataibol a fogadtfrendszer
resze

r
re kbzvetlenul felhasznalhato" magneses

adathordoz6t keszit.

Havi szinten biztosftja a bevetelek likvidacitfit

a szamlaforgalom alapjan, elszamolbar kiilon-

bo>et abszolut ertekenek szSmltasat, felosz-

tas^t a felhasznSlcisra.

Funkcion^lis Jist^k es kiertekelesek tamogat-
jek a leltarozasi munk£t.

Jellemzo parameterek

cikkszam: 10 jegyu numerikus ajanlott

maximum 30,..40 000
munkaszam: 1 ...2000

mozgdsnem: 100-feie

koltsegnemi bont£s: 30 db/5-6s szamlara
rakt^rankenti kapacitas: 6000 cikkszam

(800 kbyte hajiekony lemez eseten)
hasznalhat6 bizonylat: 7 teteles. a rendszerhez
kialakltott.

b£r- es munkaOgy

A GAZDA munkaugyi 6s berelszemolasi al-

rendszer a kialakftott es folyamatosan karban-

WtMlllSHCuJlllJl Ml LILUH- NiJU

tartott torzsadatallomSnyok, valamint a havi

bersz^mfejtes vegrehajtasahoz szuks^ges
munkaidfi- es teljesitmenyadatok felhaszna-
lasaval keszftt el a dolgozbk munkaberenek
szamfejteset es listaz^s^t

1. A kialakltott torzsadatdllomanyok

DoJgozbi torzsadat

Dolgozb jaranddsagi torzsadat

DoJgozb atutalas nelkuli levonasos torzs-

adat

Dolgozo atulal^sos levonas torzsadat

Szervezeti egysegk6d torzsadat

Munkasz^mos torzsadat

Munkakon torzsadat

2. A forgalmi adatok

Berszamfejtfilap, 6ra alapjcin tortenS ber-

feloszt^sncil

Berszamfejtfilap, ertek alapj^n torteno

berfelosztasn^l

Esetenkenti jarand6s^gok es kifizetesek

adatai

Esetenkenti TB jarand6s3gok es kifzetesek

adatai

3. A rendszer szolgaltatasai

Dolgozdk munkaberenek szamfejtese es

kifizetesi bizonylat elkeszft^se

Dolgozo egyenj bernyjfvantartas^nak el-

k^szitese

Dolgoztf egy^ni tartozasi es levon^si nyiJ-

v^ntart^s^nak elk^szitese

Munkaberek f6konyvi feladasa munka-
sz^monk6nt tagaJkalmazott bontasban.
K6telez6 havi, negyedeves, ^ves munka-
ugyi- berstatisztik^k elkeszftese.

Gazdalkod^si egyseg - rendszeres es

szuks6g szerinti - munkaugyi es bergazd^l-

kod^si krmutat^sok elkeszitese

TarsadaJombiztositasi jaruiek sz^mitasa,

tappenz, ill. betegsegi segeiy neikul 6s

szukseges TB statisztik^k elkeszftese

Az alrendszer a t^blazatok eikeszitesen kfvul

a torzsadateilomenyokba, valamint az egyeni
nyilventartesokba val6 - szukseg szerinti -
betekintest, a lekerdezS rendszerben, keper-

ny6n keresztul is lehetflve tesz.

PENZUGY

A GAZDA penzugyi alrendszere szamlakeszl-

tesi. aktiv 6s passzfv folybszamla konyvelesi

modulokboT all. A vev6ket-szallit6kat kozos
,,ugyfei" adat^llomanykent tartja nyilv^n.

A szamlakeszites alapbizonylatokr6l a tetel-

soronkenti adattartalmak felvitelevel keszul.

Az aktiv foly6sz£mla-k6nyvetesben a kibo-

csAtott szaml^k es a penzugyi teijesftesek

alapj^n naprakeszen vezeti a teteles foly6-

sz£mlat, a nyitott tetelek kivonat^t. EbbGI

havonta f<5konyvi feladas keszul. munkasz^-
mos-bont^sban.

A passziv folybszamla-konyvefes a teteles

szallftoi foly6szamiet vezeti, a nyitott teteleket
tartalmaz6 kivonatot el<5allitja. A szallit6i

sz^miekat egy etvezetesi sz^ml^val szemben
konyveli es kozben konyvelesi segedletet
keszit a kontiroz£shoz.

A rendszer a napi penzugyi helyzetet tukrdafi
rovidtevu penzugyi helyzet6rtekel<5 „n J
jelentesekkeJ" segiti a gazdasagj vezeti
munkajat.
A rendszer a kes6bbiek sorin adbzasi es penz-
ugyi statisztikai modulokkal bfivul.

ALLOESZKOZ-NYILVANTARTAS

A GAZDA rendszereben az aJIbeszkbz alrend-
szer egyedf nyflvantart^s. ertekcsokkenes el-

sz^molas, munkasz^mos feladas. lelt^rkier-

tekeles, funkcionalis keresesek es statisztikai

adatszolgaTtat^s moduJokbdl all

Egyedi nyilvantartas kereteben az all6eszkoz
uzembehelyezeseb6l a teljes hasznalati id6t

vegigkovetve nyilvantartja a gazdas^gi ered-
menyeket.

Ertekcsokkenes elszamol3sa kereteben havj
(vagy negyedevi) id6szakonkent tbmeges fel-

dolgozas kereteben elvegzi az ertekcsokkenes
szamftast, a netto ertekek mbdositasat, ezzel

6sszefugg6 fSkonyvi felad^si teteleket mag-
neses adathordozbn eldallftja

Munkaszemos feladas cefja, hogy a szamfej-
tett ertekcsokkenes munkasz^monkenti ter-

heiesre keruljbn, az ut6kalkuieci6 sz^m^ra ' \

dolgozhat6 form^ban. ^
Leltarkiertekeiesek kereteben a felvetelezest

megel<5z<5 Iekerdez6sek es a feldolgozas ki-

ertekeiesei szerepelnek, kimunkalva az etter6-

seket a f6konyvi kontfrozasi segedlet egy-
ideju elkeszitesevel.

A funkcionalis keresesek segftik az alloesz-

kbzgazdalkodas pillanatnyi helyzetenek Mte-
kinteset Egyedi sz^m, lefrasi kulcs, statisztikai

besorolas, szervezeti egyseg stb. szerint

egyedi vagy tomeges lekerdezeseket biztosit

kepernyfire, nyomtatesra.
Statisztikai kiertekelesek kerhetrok a kuls6

adatszolgeitatesi kotelezettsegek gyors, szer-

kezeteben az igenyeket koveto" formeban.

SZOFTVER-, ILL.

HARDVERKORNYEZET

64 kbyte RAM
25x80 karakteres kijelzfl, billentyuzet

27 Mbyte merev lemezes tar

hajiekony magneslemez meghajtb egys6g
nyomtatb

A programcsomag a PROPOS-16 vagy ezzel

kompatibilis operaci6s rendszer alatt mukb-
dik.
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fobb kerdasem is fentt* Onokhor

7 Jo forman trnnden stamukhan fas a fn*yaztnban rsj taial

koztam dr. Simony t Endre veifis cikketvet, Most mar szenn

tern, rgazan sianhutntinak egy ,,VaItatat " a SIMON 68 as

gepre r titstun e cikkekbdf azt tehet ki\tf*nm r hogy a COMMO
BORE es a SINCLAIR csak Mrcmiaoko bona kepest

2 Elofvastam Stoke Ferenc stenzanos PR}MO potvailatasat

£n at opok hetyeben fofvennim at hikviz/torok haze, De eh
otvastam a VC-2Q vahat£$at is Eiozetesen be* keif yaltanom.

hogy fanatikus ZX -parti vagyok ffofeg SPECTRUM) as VC-2Q
efott kb. 2 orat uttem. Azpnban egyszeriien nem totfom mag
artem, hogy a kovetkeio kmoknai miert szerepelt tossxabbot

a VC-20 a C-64-nat tEtbiteiet > *

}

periferiah (2. kin)

kazattas tarofas (5 kinf hototr

a u&phei (mint it/akt ugyanugy uS*timk&Ztath*t6 ffoppv #*
i?tagn6fmindkett&a*onoxaC~€4-eseveff mint a C t$4 fiAMl

- btttentyuzet (8 ktr>)

^mdrtafa* fW kinf trivrpm Onokirt

itr g&p edttora azonos a C~64-esevet

Ugyanebban a tapban all TV 8A SiC haxahjatn kozoh tabta-

zathoi ait ir/M. bogy a SIMON'S BASIC befsd fuggvenyeit

'-gal jetbfik Ssynos a tabfazatban egy fia csitiag nem sok.

de annyit se lataftam. padig tuve let ten} arte. (Egyebkertt £

SPECTRUM ra kessuit Bata BASiC ktegeszttd befso filgg-

venyeit fa beirhattak vofna ftgat. akkor/oval nagyobb tab fatat

kaH&tt vofnaf)

IskoUnkbanegypar SPECTRUM-os segitsegevel as restate

-

feyef - „Qs*int9 r£$tvetef'\ mpndtak elaszbr bttetemra * ZX-

kitibm aiapitottunk- Ezt steretnank ktterj&Sztem a irkulvtiag"

efe m Ez^rt mast vaiamilyen halyat kerestipk a befv&rosban.

men a m?ftban az nem varostthato mag. Ha valaki tudna

segiteni „.(

Most kesiuft ei gvpi kodu kddota-dekodofo ptogramunk r

met fyet tobb kepemydtartafmat rakhatunk at, majd ftzutart

gyprsan fvagy fassan) visszahivhatok toy pi forgatasok

frekfanwvz} valdsHhatdk meg. Ha ardekti tinnket, k&rem, vata-

miiyan motion vafaszoi/anak t {Mintat is tudunk mutatni. mar
kasz a TV-BASIC Ss egy arn yekott iSkala} forgatas^ terme-

xzatesen 3 D-ben,

Vaifaf/uk barmdyen r.&lu program megtrasat BASIC -bam
#s egy kicsit Assetpb/yben is Tel&fonom: 31 T -437

a^kas* Tamas r a Vagi 1stvan ESZI III, DSJtoiv.^ tanuloja

4 6 Valosiinaieg kozzs logjuk lenni d ^pt>an, tgv^bbt valasf i

neni igenyol

Tovdbbi sikereket kiwanunfa I

Ofvastam, sot )& is potyogtnttem a mititkoti szamban ft 44.)

talathata Finom grafika VC 20-on cimu programot. J6 lenne.

ha kozdmak a program gept kodu vaftotstat Kerddsem a
VC 30 melyfk bttun tarofja a joystick fbotkormany) beiyz&tei ?

Csoka tstvdn* 9023 Gv^r, Fels/ahadulas ut 95 *sz 2

kerescvel kapcsolatban meg nemi TureJmet kerunh

A mastjdik tem^ra ime vrilflszunk: A botkormany gflapotat a

371 51 -as 37152 as register eg ves bitjei mutaijak

2 hit - 0

4. bit -0
bit ^0

7 bit =0

M
la

balra
iQz
johbra

A ket ragisnar ol^sasa (PEEK) elott & 371&4-e5 regierter

7. hiti^t be kell SlLitant Ha c?. a bit iarus. akkor olvashatjuk

a 371 52 as rag iaftert. ha pedkg 1 H akkor alvashatjuk a 371 51 as

ragisztert.

A hotknrmartyt l^tiatdleg csak program mddbiin kazaljiik,

as a programtsdl valo kilafjea elfttt allitsuk vtasia a regiszterek

ercdati tartalrn^t

;

fgen tisztett Szerkeszto$6g f

A BIT-LET marciust szamaban ofvastam a COMMODORE
VC 20-roi kesiitett cikkdket. Ebban felvetettek. hogy hianyzik

a magyar nyefvii kezikonyv

A k&zikonyv magyar nyeivii forditasat sajat kedvtelesemre

elkezdtem, es /ettnieg kb 70 %-os k&sxuttse'ghen vagyok.

Megfegyrem, hogy a ketikonyvet tiAkmadag /s atuizsgatta i

es a gvpet ktprdhatva effertoriztem atmak kitatafeit Rendef-

kezesemre alfnak to vabba a VC 20 r6f ofyan kezikonyvek t

amefyek annak Qperacios randszeret « programozast afkaf

mazast mud/at a keztkonyvne* rasztetescbben targyat/ak.

Mddomban aitt a gepen sok . ugyes' programot is kiprnbal-

Tts/lal Olvasonk I

Rovidtfn szaretnek vala&zolni kardeseir&:

1. A nam etagga kozismert ahhoz, hogy a Vallato

atapkovetelmefiyat reljesitse- Elvunk ugyanis. hotjv esak nagv

f c- Id rinvszamban Magyarorszagon laiezd geprol ka^iitunk

2. Az inkviritorok ..toborzasa " eleg szaies korbeo tortantk

Niyilvan sok tlz vagy szaz embert erdames lanne meg meg-
hivm. da mi kb. 10-et szokiurik Utblagos ho^asz6la^okat

-i-.-.- =—_*! veszuuk, tllati/a kozlunk,

A Vallatonal kozdftuk. hogy azt nagyofl is szubjaktiv

crtekeles^ akarjuk lenrii, A kulorLbsegett abbol adodnuh

(jgy tahat az is/ hogy u^yanazon vallatonat agy kinra van,

aki'5-osi, van aki 2-est ad. Padig ugyanarrol a do^grdl voll

ajtil)

ElofteJtttrol tulajdonkeppan csak pozitiv ertelemben baszal-

hetunk, hiszan ezak az emberak azt a gepet haa/naljnk, ea ha

nam szeretnak, akkor oyilvan mast igyekoznanek valas^ta-

ni

3. A TV BASIC roval ial|asen fuggellan a BlT-LET-tfiL az

eazravalaleit tovabbitjuk hozzijuk.

Akmak a fentrek tQikeftettek az ardektoifeset. kerem vafaszal-

janak, snvesan altok a fplhasznatvk randetkez&sere,

T6tb taszld, Sopron. Baross u © d 9400

A szaniitpgep&s ok tatas bemdpttavat ma mar hazank mmden
kbzep es falsbfoku oktatasi mtezm&nyeb&n megtafafhatak

a szemefyi szamitogapek. S kottnk nam ethanyagoihato

a HT-tQBOZ ttpusuak a JziW. Etekkai kapcsotatOS leve-

tum.

Sokan vannak, akik jvienteg ismerkednek a szamitastechnika-

vah ..kostolgat/ak azt ' Munkajukat szeratnem megkpnnyi-

teni egy pfogrammah amafy a htbanzenetet magyar driven
adja Barkivei eioforduihat. hogy nzm jut eszebe at. hogy
pefdaut nut is takar a QQ Error. Hat m£g a kezddkf Ez a prog-

ram ait a hetyzetet sztinleti meg

Eppen ezert. akik erdektodnek a program irant vagy szukseget

erzik, kufdjenek n&kem egy kazattat valaszborltekkal fet

cimetve. s sffenszofgArtatas kfvanafma netkui megkap/ak a

stetlem/ termek&t

Pelhrimovszky ZsotU Budapest, Gardos Manska u 6- IV/24,
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K ri rrfrtlt t*-rf\ CTami in If lun'ui 25 -*n jeiemh meg. ita addig is

MEGJEGYZESEK A PRIMO-NYEROhQZ
B£r az 6rt6kel6s m6g nem fejez6dott be, m6gis szeretnSnk n6h£ny 6rt6kel<5 sz6t

sz6lni.

Az els6 feladatra m6g 223 megold^s 6rkezett v6gul csak 71 olyan pSlySz6nk
akadt, aki mind a 3 feladatra kuldott be megold^st

Legkbnnyebbnek az els6 feladat bizonyult a beSrkezett megold£sok majdnem
mind helyesek; e!6g sokan kuldtek be programot is. melyre 2 plusz pontot kaptak
(a sorsol^son mindenki r6szt vesz, aki el6ri a 8+10+12=30 pontot, a plusz

2 pont „csak" arra j6, hogy egy m£sik feladatnSI elveszitett pontot p6tolja).

A mSsodik feladatra m£r ISnyegesen kevesebb megoldSs 6rkezett, de ezek nagy
r6sze is helyes. A legnehezebb a 3. feladat volt, erre nagyon sok hib2s bizonyft£s

6rkezett, s<5t 1-2 rossz v^lasz is. Sokan £szrevett6k, hogy a j£t6k hasonlft

a Sam Loyd-f6le 1 5-6s jStSkra, ahol szintSn nem lehet k6t kis n6gyzetet megcserSlni.

Akik ismert6k ennek bizonyft£scit azok egy kis okoskodeissal kiterjeszthettdk

a feladatban szereplfl esetre is. Ez azonban nem mindenkinek sikerult helyesen.

Atipushiba a kovetkezo volt:

„Mivel a feladat ^IKt^sa a 1 5-6s jSt6kra igaz, ez6rt igaz a terbeli esetben is.

hiszen k6t kock^n kfvul minden a hely6n marad, ezirt ha egy mSsik (nem ezeket
tartalmaz6 sfkba) egy kock^t beviszunk, azt ugyanott vjssza is kell vinni."

Ennek a gondolatmenetnek a t6vess6g£t j6l illusztr^lja a kovetkez6 p6lda:

Legyen el<5szor a j3t6kmez6nk egy szab^lyos otszog (I. 1 . 3bra), melynek n6gy
csucs^ban van 1-1 szSmozott korong. Itt nyilv^n nem lehet elSrni, hogy csak az

1-es 6s a 2-es korong legyen felcser^lve (a korongokat itt az otszog 6iein

tologathatjuk).

Legyen egy m£sik j£t£kunk a 2. 4bra szerinti, azaz egy otszog alapu has^b §lei

ment6n tologathatunk. Az idSzett gondolatmenet alapj£n itt sem lehetne eldrni.

hogy csak 2 korong legyen felcserSlve; ez azonban nem igaz, most van olyan

tologat^ssorozat, mefynek eredmenyekSppen minden a hefy6n marad, csak az 1 -es

es 2-es korong lesz felcserSlve. Ennek megkeres6se szorgalmi h^zi feladat,

segftsegkeppen el^ruljuk, hogy mindezt nri^r a 3. abra szermti jSt6kban is ef lehet

erni.

—
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A szakkdri p6ly£zat 2. feladata egy konnyen programozhat6 jdt6k elk6szft6se a
HT-1080Z g6pen.
A jdt6k a kovetkezd: van 10 db n6gyzetunk, mefyeknek egyik oldala feh6r, a mdsik fekete.
Ezek le vannak rakva sorban az asztalon, n6melyik a fehGr, m6sok a fekete oldalukkal
felfel6. K6t j£t6kos felvdltva ford ithat meg n6gyzeteket a kovetkezd szab6ly szerint:
a soron kovetkezd megfordfthat egy olyan ndgyzetet, melynek a feh6r oldala van
felfel6, vagy
megfordrthat 2 kulonbozd n6gyzetet is, de akkor a jobb oldalit a feh6r oldaldrdl
a feket£re kell fordftania.
A vesztes az, aki m6r nem tud forditani, tehdt az nyer, akinek forditdsa utfin az osszes
n^gyzet a fekete oldal£val felfeld van,

Mieldtt bdrki nekiesne a program megval6sftdsdnak, alaposan el kell

gondolkodnia a j£t£kon, s meg kell hatdroznia az £ltal£nos nyerd
strat6gi^jdt. Ugyanis a feladat az, hogy frjunk egy programot,
mely v6letlenszer0 kezddhelyzetet teremtve olyan j6l jdtszik
a kezeldjdvel szemben r hogy hacsak Iehets6ges, akkor nyer.
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